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Vereenvoudigde procedure - Beslissing BMA-2022-CC-43-AUD van 13 december 2022 
 

1. Op 22 November 2022 ontving de auditeur-generaal van de Belgische 

Mededingingsautoriteit (hierna: "BMA") een aanmelding van een concentratie in de zin van 

artikel IV.10, §1 van het Wetboek van Economisch Recht (hierna “WER”). De voorgenomen 

concentratie betreft de verkoop en overdracht door Joseph M. Lebon, Martine Lanneau en 

Maatschap Good Ring Insurance van alle aandelen van Insurance Investments NV aan 

Sixteen Seventeen BV, een onderneming gecontroleerd door Ergon Capital Management SA 

(Ergon Capital Management).  

 

2. De aanmeldende partij heeft toepassing gevraagd van de vereenvoudigde procedure zoals 

bepaald in artikel IV.70, §1 WER. 

 

3. Sixteen Seventeen BV  met ondernemingsnummer (0789.313.249) en, met maatschappelijke 

zetel te Louizalaan 326, 1050 Brussel is een besloten vennootschap die ultiem gecontroleerd 

wordt door Ergon Capital Management SA. Ergon Capital Management SA is een 

participatiemaatschappij actief in aandeleninvesteringen in middelgrote ondernemingen in 

bepaalde nichemarkten in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië en 

Spanje. 

 
4. Insurance Investments NV met ondernemingsnummer (0473.186.586) en, met 

maatschappelijke zetel te Kwadestraat 157 bus 50, 8800 Roeselare is de 
moedermaatschappij van de AlliA groep, actief als verzekeringsmakelaar.  
 

5. Uit het onderzoek van de aangemelde concentratie blijkt dat deze binnen het 

toepassingsgebied valt van het Boek IV van het Wetboek van Economisch Recht en van 

categorie II.1.b) van de nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van 

concentraties.1 

 

 
1 Raad voor de Mededinging: Nadere regels voor een vereenvoudigde aanmelding van concentraties, goedgekeurd 
door de Algemene Vergadering van de Raad voor de Mededinging op 8 juni 2007, B.S. 04/07/2007, blz. 36893. 
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6. Zoals bepaald in artikel IV.70, §3 WER, stelt de auditeur vast dat aan de voorwaarden voor 

toepassing van de vereenvoudigde procedure is voldaan en dat de aangemelde concentratie 

geen aanleiding geeft tot verzet. 

 

7. Conform artikel IV.70, §4 WER dient deze brief te worden beschouwd als een 

toelatingsbeslissing van het Mededingingscollege in de zin van artikel IV.66 §2, 1° WER.  

 
 

De auditeur, 
 

Bert Stulens 
 


